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Hoe zit het met uw pensioen in 2021?
De nieuwe cijfers en bedragen voor uw pensioen in 2021 zijn bekend. De premie blijft
gelijk, namelijk 22,5%. Het opbouwpercentage wordt 0,96% (was 0,97%). U blijft dus
voor hetzelfde geld vrijwel hetzelfde pensioen opbouwen. We kunnen uw opgebouwde
pensioen helaas niet verhogen. U krijgt hierover ook nog persoonlijk bericht van ons.
Lees meer

Pensioen Nieuws
Bestuurslid Marion Braamkolk kijkt terug op 2020 als een ‘woelig jaar’, maar blikt ook
vooruit. We zoeken nieuwe leden voor onze klankbordgroep en geven in deze editie
ook antwoord op veelgestelde vragen. Dit en meer leest u in het decembernummer van
Pensioen Nieuws.

Lees Pensioen Nieuws

Webinar gemist?
In de week van de Pensioen3daagse verzorgden we het webinar ‘Pensioen: hoe zit ’t
ook alweer?’. In 30 minuten krijgt u een heldere uitleg over uw pensioenregeling. U
kunt het webinar nog terugkijken.
Naar het webinar

Filmpjes!
Voor schipper Alexander Schellenboom
(31 jaar) is pensioen nog ver weg. Maar
hij vindt het fijn dat zijn pensioen door
ons fonds goed wordt geregeld. Ook
machinist Antoine Hermes (46 jaar)
vindt pensioen belangrijk. “Het is jouw
inkomen voor later.” Benieuwd hoe uw
collega’s in de sector met pensioen
bezig zijn en welke tips ze voor u
hebben? Bekijk de filmpjes!
Alexander Schellenboom:
“Pensioen is voor mij nog ver
weg”
Antoine Hermes: “Pensioen is
jouw inkomen voor later”

Download de gratis Pensioenchecker app

Krijgt u later genoeg pensioen? Is zelf bijsparen voor u verstandig? Of wat betekent
eerder stoppen met werken voor u? Met de gratis Pensioenchecker app krijgt u meteen
antwoord op deze - en meer - vragen. U logt snel en veilig in met uw DigiD. De gegevens
van de Pensioenchecker app komen van de website mijnpensioenoverzicht.nl.
Download de app

Ons fonds in het nieuws
‘Pensioenen binnenvaart op de tocht’, stond in het Reformatorisch Dagblad van 31
oktober. Hoe kan het dat ‘één van de beter presterende pensioenfondsen’ misschien
toch moet stoppen? Voorzitter Hijlke Hijlkema legt het uit aan de lezers van de krant.
Ook het weekblad Schuttevaer besteedde dit najaar aandacht aan Rijn- en Binnenvaart
als ‘financieel sterk pensioenfonds’.
Lees het interview in het Reformatorisch Dagblad
Lees het interview in Schuttevaer

Hoe staan we ervoor?
In november 2020 is onze dekkingsgraad gestegen. De dekkingsgraad laat zien hoe
gezond ons fonds is.

Wilt u reageren?
Mail ons
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